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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός του αριθμού των σπουδαστών-τριών που θα εισαχθούν στα Ανώτατα Στρατιωτικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες
Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) των
Ενόπλων Δυνάμεων κατά το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019.

2

Τροποποίηση της Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4.1.2006
απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων» (Β΄ 34),
της Φ.429.1/10/150128/Σ.21/10.1.2006 απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων ατόμων ειδικών κατηγοριών»
(Β΄ 61) και της Φ.429.1/21/286731/Σ.3153/9.6.2016
απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων στρατευσίμων, ανυπότακτων και οπλιτών, που έχουν
συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της
ηλικίας τους» (Β΄ 1798).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.337/102/302468/Σ.2401
(1)
Καθορισμός του αριθμού των σπουδαστών-τριών που θα εισαχθούν στα Ανώτατα Στρατιωτικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες
Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) των
Ενόπλων Δυνάμεων κατά το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 1 του ν. 3298/1955 «Περί διατάξεων
αφορωσών τους Υποψηφίους Μαθητάς της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και της Στρατιωτικής Ιατρικής
Σχολής» (Α΄ 179), όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο
μόνο του ν. 1294/1982 «Συμπλήρωση των διατάξεων της
νομοθεσίας ’’περί Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων’’ που

Αρ. Φύλλου 1484

αναφέρονται στην εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή»
(Α΄ 122).
β. Των άρθρων 1 και 4 του ν. 1351/1983 «Εισαγωγή
σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 56), όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
γ. Του άρθρου 11 του ν. 1911/1990 «Εισαγωγή γυναικών στις ανώτατες στρατιωτικές σχολές, ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄166), όπως
αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. Του άρθρου 12 του ν. 2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 266), όπως αυτό
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε. Του άρθρου 6 του ν. 2913/2001 «Ρύθμιση θεμάτων
Μετοχικών Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102).
στ. Του άρθρου 3 του ν. 3257/2004 «Ρυθμίσεις θεμάτων
προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
ζ. Του άρθρου 31 του ν. 3320/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους
Ο.Τ.Α.» (Α΄ 48), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
η. Του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 «Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38), όπως αυτό
τροποποιήθηκε και ισχύει.
θ. Του άρθρου 3 του ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων τίτλου απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 29).
ι. Της παρ. 33 του άρθρου 39 και τα άρθρα 4 και 13
του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), όπως αυτή
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ια. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α΄ 145).
ιβ. Της αριθμ. Φ.300/4/128536/Σ.99/12.11.2012 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Καθορισμός
αριθμού εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων» (Β΄ 3010).
ιγ. Της αριθμ. Υ29/2015 απόφασης του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
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νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Τα άρθρα 20 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 143).
4. Την αριθμ. 041/2018/2.4.2018 εισηγητική έκθεση
του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
5. Το αριθμ. Φ.819/108/29213/2.4.2018 έγγραφο της
Γεν. Δ/νσης Οικ. Σχεδιασμού και Υποστήριξης του Υπ.
Εθν. Άμυνας.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
α. Για το οικονομικό έτος 2018, ύψους 4.956.876, η
οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις
του Π/Υ ΥΠΕΘΑ 2018 [ΕΦ 11-200 (ΓΕΣ), 11-300 (ΓΕΝ) και
11-410 (ΓΕΑ)]. Η υπόψη επιβάρυνση θα βαρύνει τους
ΚΑΕ: 0251, 0252, 0254, 0255, 0256, 0257, 0258, 0289,
0291, 0292, 0293, 0294, 0411, 0412, 0413, 0425, 0434,
0451, 0454, 0517, 0821, 0824, 0828, 0861, 0863, 0873,
0875, 1111, 1211, 1231, 1321, 1325, 1411, 1421, 1423,
1424, 1431, 1432, 1511, 1699, 1723 και προς τούτο έχουν
εκδοθεί οι κάτωθι αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων:
(1) Φ.813/64/1007623/Σ.6913/20-12-17/ΓΕΣ (ΑΔΑ:
ΩΑΥ36-01Γ)
(2) Φ.815/3/760585/Σ.60/11-01-18/ΓΕΣ (ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ)
(3) Φ.814/36/138626/Σ.431/30-01-18/ΓΕΣ (ΑΔΑ:
624Κ6-7ΘΤ)
(4) Φ.814/17/835828/Σ.148/18-01-18/ΓΕΣ (ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ)
(5) Φ.814/182/835827/Σ.147/18-01-18/ΓΕΣ (ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ)
(6) Φ.814/21/835879/Σ.162/18-01-18/ΓΕΣ (ΑΔΑ:
ΨΛΜΩ6-1Χ8)
(7) Φ.814/37/1384613/Σ.430/30-01-18/ΓΕΣ (ΑΔΑ:
Ψ6026-Ν97)
(8) Φ.814/38/1384650/Σ.432/30-01-18/ΓΕΣ (ΑΔΑ:
64Χ16-ΨΦΜ)
(9) Φ.814/14/836015/Σ.185/21-01-18/ΓΕΣ (ΑΔΑ:
Ω3ΞΕ6-Ξ4Τ)
(10) Φ.814/163/836016/Σ.186/20-01-18/ΓΕΣ (ΑΔΑ:
642Σ6-ΧΑΔ)
(11) Φ.814/170/836023/Σ.193/21-01-18/ΓΕΣ (ΑΔΑ:
ΩΦΔΙ6-Υ37)
(12) Φ.814/173/836026/Σ.196/21-01-18/ΓΕΣ (ΑΔΑ:
ΨΚΞΘ6-3ΚΤ)
(13) Φ.814/166/836019/Σ.189/21-01-18/ΓΕΣ (ΑΔΑ:
ΩΝΥ96-ΟΡΡ)
(14) Φ.814/12/836013/Σ.183/21-01-18/ΓΕΣ (ΑΔΑ:
7Χ7Ε6-ΧΝΜ)
(15) Φ.815.1/30/Σ.6390/20-12-17/ΓΕΝ (ΑΔΑ: ΩΥ5Σ6ΡΛΔ)
(16) Φ.815.1/41/Σ.6401/20-12-17/ΓΕΝ (ΑΔΑ: 72ΨΧ6ΒΙΩ)
(17) Φ.815.1/316/Σ.2254/17-01-18/ΓΕΝ (ΑΔΑ: ΩΣ1Φ64Ν7)
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(18) Φ.815.1/154/Σ.2091/09-01-18/ΓΕΝ (ΑΔΑ: 68ΤΧ60ΧΕ)
(19) Φ.815.1/150/Σ.2087/09-01-18/ΓΕΝ (ΑΔΑ: Ω13Ξ6Γ9Κ)
(20) Φ.815.1/148/Σ.2085/09-01-18/ΓΕΝ (ΑΔΑ: Ω6ΡΨ6Ι9Τ)
(21) Φ.815.1/386/Σ.2324/19-01-18/ΓΕΝ (ΑΔΑ: 7ΜΒΓ60ΟΛ)
(22) Φ.815.1/388/Σ.2326/19-01-18/ΓΕΝ (ΑΔΑ: 7ΖΒΣ6ΦΡ8)
(23) Φ.815.1/387/Σ.2225/19-01-18/ΓΕΝ (ΑΔΑ: ΩΥ6Ρ6ΓΥ7)
(24) Φ.815.1/161/Σ.2098/09-01-18/ΓΕΝ (ΑΔΑ: 6Ψ40652Κ)
(25) Φ.815.1/385/Σ.2323/19-01-18/ΓΕΝ (ΑΔΑ: Ψ2ΦΦ66ΗΩ)
(26) Φ.815.1/55/Σ.2003/02-01-18/ΓΕΝ (ΑΔΑ: ΨΒ6Ω63ΦΤ)
(27) Αριθμ. 7/20-12-17/ΓΕΑ (ΑΔΑ: 606Η6-ΖΣ2)
(29) Αριθμ. 8/20-12-17/ΓΕΑ (ΑΔΑ: ΩΩΦ06-ΤΗΙ)
(30) Αριθμ. 9/20-12-17/ΓΕΑ (ΑΔΑ: 7ΦΤΝ6-8ΨΣ)
(31) Αριθμ. 11/20-12-17/ΓΕΑ (ΑΔΑ: ΩΕΟΦ6-9Λ3)
(32) Αριθμ. 12/20-12-17/ΓΕΑ (ΑΔΑ: Ψ2ΓΕ6-Κ6Μ)
(33) Αριθμ. 13/20-12-17/ΓΕΑ (ΑΔΑ: ΨΤΥΠ6-ΕΗ5)
(34) Αριθμ. 22/20-12-17/ΓΕΑ (ΑΔΑ: 7Χ6Κ6-Β0Ο)
(35) Αριθμ. 26/20-12-17/ΓΕΑ (ΑΔΑ: 70ΑΠ6-ΙΞΝ)
(36) Αριθμ. 33/20-12-17/ΓΕΑ (ΑΔΑ: 6ΓΔΨ6-ΒΓΥ)
(37) Αριθμ. 41/20-12-17/ΓΕΑ (ΑΔΑ: 6ΔΜ36-Φ64)
(38) Αριθμ. 44/20-12-17/ΓΕΑ (ΑΔΑ: 7ΑΦΩ6-ΠΛ0)
(39) Αριθμ. 45/20-12-17/ΓΕΑ (ΑΔΑ: ΨΥ116-5ΤΠ)
(40) Αριθμ. 357/Σ.387/18-01-18/ΓΕΑ (ΑΔΑ: ΩΩ386-2Β8)
(41) Αριθμ. 404/Σ.435/19-01-18/ΓΕΑ (ΑΔΑ: Ω1ΕΨ6003)
(42) Αριθμ. 255/Σ.72/17-01-18/ΓΕΑ (ΑΔΑ: ΩΚΝ16Β5Ι)
(43) Αριθμ. 117/Σ.124/16-01-18/ΓΕΑ (ΑΔΑ: Ψ2ΔΤ6ΛΞΜ)
(44) Αριθμ. 317/Σ.307/17-01-18/ΓΕΑ (ΑΔΑ: 6ΧΡΤ6ΑΦ1)
(45) Αριθμ. 388/Σ.394/18-01-18/ΓΕΑ (ΑΔΑ: 6ΞΛ56ΧΝΠ)
(46) Αριθμ. 327/Σ.314/17-01-18/ΓΕΑ (ΑΔΑ: 65ΨΚ63ΡΜ)
(47) Αριθμ. 126/Σ.133/16-01-18/ΓΕΑ (ΑΔΑ: Ψ4ΓΨ69Μ7)
(48) Αριθμ. 314/Σ.302/18-01-18/ΓΕΑ (ΑΔΑ: ΩΛ4Λ6Χ52)
(49) Αριθμ. 240/Σ.263/17-01-18/ΓΕΑ (ΑΔΑ: ΩΜ1Β6250)
(50) Αριθμ. 389/Σ.396/18-01-18/ΓΕΑ (ΑΔΑ: Ω8ΤΨ6ΨΛ4)
(51) Αριθμ. 390/Σ.399/18-01-18/ΓΕΑ (ΑΔΑ: 6ΦΠΤ6ΔΥΦ)
(52) Αριθμ. 134/Σ.138/16-01-18/ΓΕΑ (ΑΔΑ: 60Κ46ΡΡΜ)
(53) Αριθμ. 469/Σ.511/22-01-18/ΓΕΑ (ΑΔΑ: 6Ρ3767ΚΗ)
(54) Αριθμ. 134/Σ.138/16-01-18/ΓΕΑ (ΑΔΑ: 60Κ46ΡΡΜ)
(55) Αριθμ. 391/Σ.401/18-01-18/ΓΕΑ (ΑΔΑ: ΩΒΕΛ6-ΓΨΑ)
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(56) Αριθμ. 392/Σ.402/18-01-18/ΓΕΑ (ΑΔΑ: Ω7036-ΦΒ8) επιβάρυνση θα βαρύνει τους ΚΑΕ 0251, 0252, 0254, 0255,
(57) Αριθμ. 570/Σ.339/22-01-18/ΓΕΑ (ΑΔΑ: 7ΔΦΙ6-ΘΜΡ) 0256, 0257, 0258, 0289, 0291, 0292, 0293, 0294, 0411,
(58) Αριθμ. 145/Σ.157/16-01-18/ΓΕΑ (ΑΔΑ: ΩΥΞ96-70Δ) 0412, 0413, 0425, 0434, 0451, 0454, 0517, 0821, 0824,
(59) Αριθμ. 393/Σ.404/18-01-18/ΓΕΑ (ΑΔΑ: 64Μ26-1Σ0) 0828, 0861, 0863, 0873, 0875, 1111, 1211, 1231, 1321,
(60) Αριθμ. Φ.813/2/1382424/8-1-18/ΓΕΣ (ΑΔΑ: 61Β36- 1325, 1411, 1421, 1423, 1424, 1431, 1432, 1511, 1699 και
Ρ3Ω)
1723 και θα καλυφθεί από τις εκάστοτε εγγεγραμμένες
(61) Αριθμ. Φ.814/169/836022/21-1-18/ΓΕΣ (ΑΔΑ:ΩΕ1Σ6- πιστώσεις των Π/Υ των ΕΦ του ΥΠΕΘΑ, δίχως να επηρεΤΞΡ)
άζονται τα ανώτατα όρια πιστώσεων αυτού.
(62) Αριθμ. 815.1/07/18/ΓΕΝ (ΑΔΑ: 69ΜΓ6-ΡΜΘ)
γ. Για το οικ. έτος 2022 προκαλείται συνολική δαπάνη
(63) Αριθμ. 815.1/08/18/ΓΕΝ (ΑΔΑ: ΩΧΧΔ6-04Η)
ύψους 13.896.760, η οποία θα καλυφθεί από Π/Υ ΥΠΕΘΑ
(64) Αριθμ. 815.1/09/18/ΓΕΝ (ΑΔΑ: 60ΦΒ6-5Ρ6)
(ΕΦ 11-200, 11-300 και 11-410). Η υπόψη επιβάρυνση θα
(65) Αριθμ. 815.1/10/18/ΓΕΝ (ΑΔΑ: ΩΓ826-Η10)
βαρύνει τους ΚΑΕ 0251, 0252, 0254, 0255, 0256, 0257,
(66) Αριθμ. 815.1/11/18/ΓΕΝ (ΑΔΑ: 6Φ0Θ6-8ΩΔ)
0258, 0259, 0289, 0291, 0292, 0293, 0294, 0411, 0412,
(67) Αριθμ. 815.1/20/18/ΓΕΝ (ΑΔΑ: ΩΧΑΜ6-ΜΚΚ)
0413, 0425, 0434, 0451, 0454, 0517,0821, 0828, 0873,
(68) Αριθμ. 815.1/21/18/ΓΕΝ (ΑΔΑ: 73ΗΕ6-ΒΑΥ)
0875, 1111, 1211, 1231, 1411, 1421, 1423, 1424, 1432,
(69) Αριθμ. 815.1/24/18/ΓΕΝ (ΑΔΑ: ΩΒΙΩ6-ΦΥ5)
1511, 1699 και 1723 και θα καλυφθεί από τις εκάστοτε
(70) Αριθμ. Φ.813/16/1385458/ΓΕΣ (ΑΔΑ: 7Ν416-ΕΟΕ) εγγεγραμμένες πιστώσεις των Π/Υ των ΕΦ του ΥΠΕΘΑ,
(71) Αριθμ. Πρωτ. 815.1/22/18/ΓΕΝ (ΑΔΑ: 6ΚΗΔ6-ΓΕΥ) δίχως να επηρεάζονται τα ανώτατα όρια πιστώσεων
β. Για τα επόμενα οικονομικά έτη του ισχύοντος αυτού.
ΜΠΔΣ 2018 - 2021 η επιβάρυνση του Π/Υ ΥΠΕΘΑ [ΕΦ
7. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.36/1390/28.2.2018 εγκρι11-200 (ΓΕΣ), 11-300 (ΓΕΝ) και 11-410 (ΓΕΑ)] εκτιμάται σε τική απόφαση της επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2
9.138.016 για το έτος 2019, 10.584.922 για το έτος 2020 της ΠΥΣ 33/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
και 12.396.879 για το έτος 2021 αντίστοιχα. Η υπόψη αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αριθμός εισακτέων
Να εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, κατά Σχολή - Τμήμα, σπουδαστές στις Στρατιωτικές Σχολές των
Ενόπλων Δυνάμεων, ως εξής:
α. Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Α/Α

1.

ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)

170

α. ΟΠΛΑ

113

β. ΣΩΜΑΤΑ

29

γ. ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΞΚΟΙ ΣΞ ν. 1294/1982 (ΟΠΛΑ και ΣΩΜΑΤΑ)
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ)

28 (23-5)
34

2. α. ΜΑΧΙΜΟΙ

23

β. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

11

ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ)

64

3. α. ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ

42

β. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

22

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ)

69

α. ΙΑΤΡΙΚΟ

33

β. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

3

γ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ

2

δ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ

2

ε. ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

2

στ. ΝΟΜΙΚΟ

14

ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

13

4.

5. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)

26

ΣΥΝΟΛΟ

363
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β. Στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΣΞ (ΣΜΥ)

201

1. α. ΟΠΛΑ

151

β. ΣΩΜΑΤΑ

50

2. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ)

3.

75

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)

180

α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

111

β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

36

γ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

33

ΣΥΝΟΛΟ
Άρθρο 2
Κατηγορίες - Ποσοστά υποψηφίων
1. Στον οριζόμενο συνολικό αριθμό εισακτέων των
Σχολών του άρθρου 1, περιέχονται οι εξής ειδικές κατηγορίες με τα αντίστοιχα ποσοστά:
α. Τnς παρ. 1α του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 που
εισάγονται σε ποσοστό μέχρι τριάντα πέντε τοις εκατό
(35%) επί του εκάστοτε καθοριζομένου αριθμού εισακτέων κατά σειρά επιτυχίας.
β. Της παρ. 1β του άρθρου 11 του ν. 3648/2008, που
αφορούν:
(1) Αναπήρους και τραυματισθέντες στρατιωτικούς (σε
ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%) που τραυματίστηκαν
σε πολεμικές επιχειρήσεις ή σε ειρηνική περίοδο, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.
(2) Έλληνες μόνιμους στρατιωτικούς εφέδρους και
κληρωτούς οπλίτες που συμμετείχαν με οποιονδήποτε
τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου
από 20 Ιουλίου έως την 20 Αυγούστου 1974 στην Κύπρο,
καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην
Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους
Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.
(3) Θανόντες στρατιωτικούς των ΕΔ στον πόλεμο ή
στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.
(4) Οι υποψήφιοι/ες της παραπάνω παρ. 1β εισάγονται
σε ποσοστό μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) επί του ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), σε κάθε περίπτωση
όμως τουλάχιστον ένα (1) άτομο.
γ. Της παρ. 1γ του άρθρου 11 του ν. 3648/2008, που
αφορά στους Έλληνες εξωτερικού σε ποσοστό μέχρι
τρία τοις εκατό (3%), σύμφωνα με το άρθρο 12 του
ν. 2552/1997, όπως ισχύει.
δ. Του άρθρου μόνου του ν. 1294/1982, που αφορά σε
εισαγωγή Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς,
σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), με τις διαδικασίες
που στον ίδιο νόμο καθορίζονται.
2. Οι υποψήφιοι που θα υπαχθούν στις ειδικές κατηγορίες 1α και β (35%), θα κριθούν για την εισαγωγή τους
με βάση το σύνολο των μορίων που θα συγκεντρώσουν
στις πανελλαδικές γραπτές εξετάσεις του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), κατά
φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησής
τους, κατά πρώτον ως υποψήφιοι της γενικής σειράς και
εφόσον δεν συγκεντρώνουν τη βάση της γενικής σειράς

456
κρίνονται στη συνέχεια με την ειδική κατηγορία στην
οποία ανήκουν.
3. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων των ειδικών
κατηγοριών 1α και β του άρθρου 11 του ν. 3648/2008,
αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους της γενικής σειράς. Αντίστοιχες κενές θέσεις της περίπτωσης της παρ.
1δ του παρόντος άρθρου, μεταφέρονται αναλογικά στη
γενική σειρά και στις κατηγορίες των παρ. 1α και β του
άρθρου 11 του ν. 3648/2008.
4. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων των ειδικών
κατηγοριών 1γ του άρθρου 11 του ν. 3648/2008, αυτές
συμπληρώνονται από υποψηφίους του πίνακα επιλαχόντων της γενικής σειράς.
Άρθρο 3
Ποσοστά αποφοίτων Λυκείου
προηγουμένων ετών-ΕΠΑΛ
1. Ο αριθμός εισακτέων, θα καλυφθεί κατά το ενενήντα
τοις εκατό (90%) από όσους υποψηφίους διαγωνισθούν
το έτος 2018 στα μαθήματα της Γ΄ Τάξης του Γενικού Λυκείου, σε εθνικό επίπεδο. Το υπόλοιπο δέκα τοις εκατό
(10%) του αριθμού των εισακτέων, να καλυφθεί από τους
κατόχους απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας
εξέτασης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα δύο
προηγούμενα έτη (2016 και 2017). Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού των εισακτέων κατανέμονται στους υποψήφιους του έτους 2016 σε
ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) και στους υποψήφιους του έτους 2017 σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%).
Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αριθμού εισακτέων
αυτής της κατηγορίας, οι κενές θέσεις συμπληρώνονται
από την κατηγορία του ενενήντα τοις εκατό (90 %).
2. Ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) επί του αριθμού εισακτέων στις ΑΣΣΥ, καλύπτεται από υποψηφίους ημερήσιων
Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Το ποσοστό αυτό [κατά
το 90% από τους υποψηφίους που θα διαγωνισθούν το
έτος 2018 στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και
κατά το 10% από κατόχους απολυτηρίου οι οποίοι εξετάσθηκαν στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα δύο
προηγούμενα έτη (οι θέσεις κατανέμονται στους υποψήφιους του έτους 2016 σε ποσοστό 40% και στους υποψήφιους του έτους 2017 σε ποσοστό 60%)] υπολογίζεται επί
των θέσεων, που αντιστοιχούν στη Γενική Σειρά και στις
Ειδικές Κατηγορίες των περιπτ. 1α και 1β του άρθρου 2.
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Άρθρο 4
Λοιπές διατάξεις
1. Στα ΑΣΕΙ και στις ΑΣΣΥ είναι δυνατή η εισαγωγή
υποψηφίων ως επιλαχόντων, για πλήρωση τυχόν κενών
θέσεων, οι οποίες δημιουργούνται λόγω μη παρουσίασης, παραίτησης ή απομάκρυνσης υποψηφίων, που
έχουν κριθεί εισακτέοι στις Σχολές αυτές, βάσει των αποτελεσμάτων που εκδόθηκαν από το ΥΠΠΕΘ.
2. Με την επιφύλαξη της παρ. 1β του άρθρου 2, κατά
τον υπολογισμό των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 2
και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της παρούσας, τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,5 και άνω, στρογγυλοποιούνται
προς τα άνω στην επόμενη μονάδα, ενώ τα κλασματικά
υπόλοιπα από 0,49 και κάτω στρογγυλοποιούνται προς
τα κάτω, στην προηγούμενη μονάδα ή στο μηδέν. Σε
περίπτωση που εξαιτίας της στρογγυλοποίησης ο συνολικός αριθμός των θέσεων (Γενική Σειρά και Ειδικές
Κατηγορίες) υπερβαίνει τον συνολικό διατιθέμενο αριθμό, τότε η υπερβαίνουσα θέση εκπίπτει από την κατηγορία που έχουν διατεθεί οι περισσότερες. Ο παραπάνω
τρόπος υπολογισμού δεν εφαρμόζεται, εάν προκύπτει
υπέρβαση ή μείωση του συνολικού αριθμού εισακτέων.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Απριλίου 2018
Οι Υπουργοί
Εθνικής Άμυνας

Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. Φ.429.1/15/302592/Σ.2421
(2)
Τροποποίηση της Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4.1.2006
απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων» (Β΄ 34),
της Φ.429.1/10/150128/Σ.21/10.1.2006 απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων ατόμων ειδικών κατηγοριών» (Β΄ 61) και της Φ.429.1/21/286731/Σ.3153/
9.6.2016 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού
Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων στρατευσίμων, ανυπότακτων και οπλιτών,
που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο
(35ο) έτος της ηλικίας τους» (Β΄ 1798).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 11, την παρ. 1 του άρθρου 30,
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την παρ. 7 του άρθρου 56 και την παρ. 7 του άρθρου 57
του ν. 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 302), όπως ισχύει.
2. Το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 37).
3. Την αριθμ. Υ5/27.1.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Β΄ 204).
4. Την παρ. 1ζ΄ του άρθρου 1 της αριθμ. Υ10/9.3.2018
απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Φώτιο Φανούριο Κουβέλη» (Β΄ 854).
5. Την από 13.2.2018 πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
6. Την αριθμ. 64/15.2.2018 εισήγηση του Προϊσταμένου των Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων
της Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4.1.2006 απόφασης
Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας (Β΄ 34)
1. Στο άρθρο 3 προστίθεται παρ. 7 ως εξής:
«7. Για στρατευσίμους που δεν μπορούν να παρουσιαστούν στην αρμόδια Επιτροπή Απαλλαγών, η αλληλογραφία διαβιβάζεται σε αυτή, η οποία γνωματεύει χωρίς
την αυτοπρόσωπη παρουσίασή τους. Οι διατάξεις του
άρθρου 37 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302) εφαρμόζονται αναλόγως.».
2. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 9
Αναβολή κατάταξης για απόκτηση
ιατρικής ειδικότητας - κατόχων
διδακτορικού διπλώματος, που διαπρέπουν
σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες
1. Για τη χορήγηση των αναβολών του άρθρου 19 του
ν. 3421/2005 (Α΄ 302), οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν
στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία με αίτησή τους
τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Οι διορισμένοι ή γραμμένοι για απόκτηση ιατρικής
ειδικότητας πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις από τις οποίες
προκύπτει:
(1) Η συνολική διάρκεια που απαιτείται για την απόκτηση ειδικότητας.
(2) Ότι το νοσηλευτικό ίδρυμα (κλινική, νοσοκομείο,
εργαστήριο) έχει αναγνωρισθεί ως ίδρυμα ειδίκευσης
ιατρών από το Υπουργείο Υγείας αν είναι του εσωτερικού
ή από την αρμόδια υπηρεσία του ξένου κράτους αν είναι
του εξωτερικού.
β. Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες:
(1) Αντίγραφο του διδακτορικού διπλώματος που
έχουν αποκτήσει.
(2) Πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις του τμήματος ανθρώπινων πόρων ή της γραμματείας του οικείου εκπαιδευτικού επιστημονικού ιδρύματος, από τις οποίες να
προκύπτουν η ιδιότητα με την οποία απασχολούνται
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σε αυτό, η χρονική διάρκεια της απασχόλησής τους, η
επίδοση στις επιστημονικές εργασίες ή έρευνες και η
απήχηση που έχουν αυτές στους διεθνείς ερευνητικούς
και επιστημονικούς κύκλους. Για όσους βρίσκονται στο
εξωτερικό, οι πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις μπορούν να
εκδίδονται από την αρμόδια ελληνική προξενική αρχή.
Τα ως άνω έγγραφα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι δύο
(2) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.
(3) Κατάσταση από την οποία να προκύπτουν αναφορές άλλων ερευνητών-επιστημόνων στο δημοσιευμένο
έργο τους.
(4) Βιογραφικό σημείωμα.
(5) Οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο, σχετικό
με την επίδοσή τους σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες.
2. Τα δικαιολογητικά της περίπτωσης α΄ της παρ. 1
υποβάλλονται μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία
οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταταγούν στις
Ένοπλες Δυνάμεις. Αν τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβληθούν αργότερα, η αναβολή χορηγείται, εφόσον οι
ενδιαφερόμενοι δεν έχουν καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις και οι προϋποθέσεις υπήρχαν κατά την ημερομηνία
που όφειλαν να καταταγούν.
3. Τα δικαιολογητικά της περίπτωσης β΄ της παρ. 1
υποβάλλονται μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία οι
ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, εξαιτίας λήξης ή διακοπής της αναβολής
κατάταξής τους. Τα εν λόγω δικαιολογητικά διαβιβάζονται από τις Στρατολογικές Υπηρεσίες εντός πέντε (5)
ημερών, με λεπτομερή αναφορά, απευθείας στη Διεύθυνση Νομικού Σώματος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ομοίως, διαβιβάζονται και οι αιτήσεις, που
κατατίθενται για δεύτερη φορά, μετά από προηγούμενη
απόρριψη αιτήματος για ουσιαστικούς λόγους. Αντίθετα,
επιστρέφονται από τις Στρατολογικές Υπηρεσίες στους
ενδιαφερομένους, με αιτιολογημένη πράξη, δικαιολογητικά που υποβάλλονται:
α. Εκπρόθεσμα.
β. Μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας που καθορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3421/2005.
γ. Εφόσον από αυτά προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι
δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
δ. Εφόσον τα δικαιολογητικά της παρ. 1β (1) και (2)
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου
72 του ν. 3421/2005.
4. Η Διεύθυνση Νομικού Σώματος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας μεριμνά για την εξέταση των
αιτημάτων για τη χορήγηση της ανωτέρω αναβολής
κατάταξης από την επιτροπή της παρ. 3 του άρθρου 19
του ν. 3421/2005, εντός δύο (2) μηνών από τη λήψη του
σχετικού φακέλου. Οι καθηγητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που συμμετέχουν στην εκάστοτε
συνεδρίαση της επιτροπής είναι όμοιας ή συγγενούς
ειδικότητας προς το γνωστικό πεδίο του εξεταζόμενου
φακέλου. Η επιτροπή αυτή συνεδριάζει κατά τις εργάσιμες ημέρες και όχι εργάσιμες ώρες και με βάση τα
στοιχεία του φακέλου κάθε υπόθεσης, εισηγείται στον
Υπουργό Εθνικής Άμυνας, σχετικά με τη χορήγηση ή μη
της αναβολής και, σε περίπτωση θετικής εισήγησης, για
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τη διάρκειά της. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αποφασίζει
εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή της εισήγησης
της επιτροπής.
5. Για όσους το αίτημα αναβολής κατάταξης απορρίπτεται, υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες
Δυνάμεις με την πρώτη υπόχρεη Εκπαιδευτική Σειρά
Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) μετά παρέλευση μηνός
από την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.».
3. Οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 12 αντικαθίστανται ως
εξής:
«4. Στους ανυπότακτους που καλούνται για κατάταξη
μετά τη διακοπή της ανυποταξίας τους, δεν χορηγείται
η αναβολή του άρθρου 23 του ν. 3421/2005. Αυτοί, μετά
τη διακοπή της ανυποταξίας τους, μπορούν να παρέχουν
δικαίωμα αναβολής υπηρετούντος αδελφού σε αδελφό
που καλείται για κατάταξη ταυτόχρονα με αυτούς.
5. Οι αδελφοί που καλούνται για κατάταξη κατά τον
ίδιο μήνα, ανεξάρτητα από τον Κλάδο και την ημερομηνία που υποχρεούται να καταταγεί ο καθένας από
αυτούς, λογίζονται ότι καλούνται ταυτόχρονα. Στην περίπτωση αυτή, κατατίθεται στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, επιπλέον των δικαιολογητικών της παρ. 4
του άρθρου 23 του ν. 3421/2005, και υπεύθυνη δήλωση,
στην οποία ο παρέχων το δικαίωμα αδελφός δηλώνει τη
συναίνεσή του για τη χορήγηση της αναβολής κατάταξης
υπηρετούντος αδελφού στον ταυτόχρονα καλούμενο
αδελφό ή στους ταυτόχρονα καλούμενους αδελφούς
του. Η υπεύθυνη δήλωση δεν υπόκειται σε ανάκληση και
είναι απαλλαγμένη από όρους, αιρέσεις ή επιφυλάξεις.».
4. Το άρθρο 14 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 14
Αναβολή κατάταξης όσων αποκτούν
την Ελληνική Ιθαγένεια
1. Οι Στρατολογικές Υπηρεσίες, μετά την εγγραφή σε
μητρώα αρρένων όσων αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια, τους ενημερώνουν για τη δυνατότητα χορήγησης
της αναβολής κατάταξης του άρθρου 27 του ν. 3421/2005
(Α΄ 302). Η αναβολή χορηγείται και αυτεπάγγελτα, στην
περίπτωση που τα απαιτούμενα στοιχεία προκύπτουν
από την απόφαση εγγραφής τους στα μητρώα αρρένων.
2. Η διάρκεια της αναβολής δεν μπορεί να υπερβαίνει
την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν το τεσσαρακοστό πέμπτο
(45ο) έτος της ηλικίας τους.
3. Σε περίπτωση που τα απαιτούμενα για τη χορήγηση
της εν λόγω αναβολής έγγραφα δεν περιέλθουν έγκαιρα
από υπαιτιότητα των αρμόδιων αρχών, εφαρμόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 3421/2005.».
5. Η παρ. 7 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να ενημερώνονται, με δική τους ευθύνη, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (www.stratologia.gr) του Νομικού Σώματος του
Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, για τη χορήγηση
της αναβολής κατάταξης ή της απαλλαγής από τη στράτευση. Κατ’ εξαίρεση, οι Στρατολογικές Υπηρεσίες είναι
δυνατό να χορηγούν σε στρατευσίμους, που έτυχαν
αναβολής κατάταξης ή απαλλαγής, σχετικό ενημερω-
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τικό έντυπο για τον τρόπο χρήσης της αναβολής ή της
απαλλαγής τους.».
Άρθρο 2
Τροποποίηση διατάξεων
της Φ.429.1/10/150128/Σ.21/10.1.2006
απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας (Β΄ 61)
Η παρ. 3 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Μετά την αναγνώριση του χρόνου, η αλληλογραφία
επιστρέφεται στη Στρατολογική Υπηρεσία για τις δικές
της περαιτέρω ενέργειες, αντίγραφο δε αυτής τηρείται
στο αρχείο της Διοίκησης Στρατολογικών Υπηρεσιών.
Στην περίπτωση που ο χρόνος που αναγνωρίστηκε δεν
καλύπτει το χρόνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οφείλουν να εκπληρώσουν, προγραμματίζονται
προς εκπλήρωση του υπολοίπου των στρατιωτικών τους
υποχρεώσεων. Όσοι αναγνωρίζουν χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας τουλάχιστον τριών (3) μηνών, μπορούν
να εξαγοράσουν εφάπαξ το υπόλοιπο της πραγματικής
στρατιωτικής υπηρεσίας που οφείλουν να εκπληρώσουν, εντός διμήνου από την ημερομηνία που αποδεδειγμένα έλαβαν γνώση της υπαγωγής τους στο άρθρο
56 του ν. 3421/2005. Αν το αίτημα εξαγοράς δεν υποβληθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή, οι ενδιαφερόμενοι
δεν μπορούν πλέον να εξαγοράσουν το υπόλοιπο των
στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και υποχρεούνται να
το εκπληρώσουν.».
Άρθρο 3
Τροποποίηση διατάξεων
της Φ.429.1/21/286731/Σ.3153/9.6.2016
απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού
Εθνικής Άμυνας (Β΄ 1798)
1. Ο τίτλος της απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων στρατευσίμων,
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ανυπότακτων και οπλιτών, που έχουν συμπληρώσει το
τριακοστό τρίτο (33ο) έτος της ηλικίας τους.».
2. Ο τίτλος του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Διαδικασία κατάταξης, στρατολογικής τακτοποίησης,
προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για όσους έχουν συμπληρώσει το τριακοστό τρίτο (33ο) έτος της ηλικίας
τους.».
3. Οι παρ. 1 και 5 του άρθρου 1 αντικαθίστανται ως
εξής:
«1. Στις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 3421/2005
(Α΄ 302) υπάγονται, εφόσον επιθυμούν, όσοι έχουν συμπληρώσει το τριακοστό τρίτο (33ο) έτος της ηλικίας
τους και έχουν εκπληρώσει χρόνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας είκοσι (20) ημερών, ανεξάρτητα αν
υπηρετούν ή τελούν εκτός Ενόπλων Δυνάμεων.
5. Όσοι συμπλήρωσαν το τριακοστό τρίτο (33ο) έτος
της ηλικίας τους και διατελούν εκτός Ενόπλων Δυνάμεων,
πλην όμως δεν έχουν συμπληρώσει το χρόνο της παρ. 1
του παρόντος άρθρου, που απαιτείται για την άσκηση
του δικαιώματος εξαγοράς της στρατεύσιμης στρατιωτικής τους υποχρέωσης, μπορούν να ζητήσουν την κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις εκτός Εκπαιδευτικής
Σειράς Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ).».
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Απριλίου 2018
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά
για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π.
διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση,
με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι:
www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συνδρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).
Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02014842704180008*

